
Jaktretrievern i Sverige
– en tillbakablick – del 1

Jag har blivit ombedd att skriva om retrievern i Sverige som 
jakthund i ett historiskt perspektiv. Jag vill redan här lägga in 
en liten brasklapp. I den följande texten kommer att nämnas 
en hel del människor och hundar som haft stor betydelse för 
den jaktliga utvecklingen i vår klubb. Det finns många andra, 
både hundar och förare/uppfödare som inte nämns, men som 
också haft betydelse. Jag ber i så fall om ursäkt ifall jag missat 
någon och om det smugit sig in eventuella fel i historiken, som 
i denna första del sträcker sig fram till 1990-talet.

Text: Lasse Johnsson   Vinjettfoto: Sten Christoffersson

De första retrievrarna kom till Sverige 

redan i slutet av 1800-talet, troligtvis 

flat (wavy coated retriever) och labra-

dor, men det var först på 1930-talet som 

de första kullarna föddes och det gäll-

de både labrador och golden. Den för-

sta goldenkullen föddes 1929 hos Nils 

Wachtmeister på godset Tista utanför 

Nyköping och jag tror att det var den 

första retrieverkullen som såg dagens 

ljus i Sverige över huvud taget. Jag lovar 

er att jag kunde känna historiens ving-

slag när jag 50 år senare tillsammans 

med jaktprovsdomaren Lennart Eriks-

son (Inger Eckhardt de Mants far) star-

tade på ett praktiskt prov på Tista med 

golden retrievern Combines Caroline. 

Lennart startade labradoren Allez Nal-

lie som han fött upp tillsammans med 

sin fru Ingrid. Båda hundarna blev 

godkända.

Labrador retriever
Under 1930–1950-talen föds det endast 

ett fåtal labradorkullar och populatio-

nen var fortfarande mycket liten. Dock 

togs det in några hundar som kom att 

få stor betydelse för den svenska jakt-

aveln. Den mest betydelsefulla var nog 

Liddly Hassan. Hundar från familjen 

Saunders kennel Liddly finns bakom 

många engelska field trial champions 

under 1920–1950-talen och kenneln 

fick också fram en hund till field trial 

champion i England. I Sverige kom 

Liddly Hassan att först och främst få be-

tydelse för två kennlar. Hans avkomma 

Knalles Othello kom att ligga till grund 

för Sigyn Littorins kennel Nattens, 

och dottern Baskervilles Hund Black 

Beauty blev Inge E-son Thoors och Ing-

Marie Hagelins kennel Kamrats första 

avelstik.

Knalles Othello parade en del ti-

kar, bland annat en tik som hette Ayla. 

Med henne fick han sonen Arrak och 

nu kommer jaktaveln i gång på allvar 

i Sverige. 

Den för många jaktintresserade 

välkände jägaren, konservatorn och 
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konstnären Torbjörn Forsberg, ni vet 

han som gör så vackra bronsstatyetter, 

passar alltid på tillfället när vi träffas att 

berätta någon jaktlig anekdot om den 

fantastiske Arrak. 

Eftersom Arrak bodde på Färingsö, 

där även Erik och Inger Eckhardt de 

Mant bodde på den tiden, var det nog 

ingen slump att Arrak valdes som avels-

hund till kennel Twigg’s första kull. Ti-

ken kom från Sigyn Littorin och hette 

Nattens Black Diamond.

Twigg’s var enligt min mening Sve-

riges första jaktlabradorkennel och de 

var helt outstanding när det gällde att 

ta fram bra jakt- och jaktprovshundar 

på 1970-talet och en bit in på 1980-

talet. Jag vet inte vilka kullar och hun-

dar som Inger och Erik sätter främst i 

sin uppfödning, men jag har mina fa-

voriter. Dels är det den första kullen, 

”Duckarna” efter Arrak undan Nattens 

Black Diamond, där fyra hundar blev 

jaktchampions och en lydnads- och 

brukschampion och dels ”Jazzlåts-kul-

len” undan samma tik och med impor-

ten Toby of Osprey som far. Resultat 

även här fyra jaktchampions. Förutom 

Erik och Ingers egna hundar från de 

här kullarna, var nog familjen Lid-

holms Twigg’s Gadwall Duck från den 

första kullen och Kalle Lanz Twigg’s 

Chattanooga/Choo-Choo (stamtik till 

Odåga’s kennel) från den andra mina 

favoriter. 

Toby of Osprey, Palgrave Hardy och 

Gallowmill Brier var alla engelska field 

trial-importer som friherre Dick von 

Blixen-Finecke tagit in och som Erik 

och Inger fick möjlighet att använda i 

sin avel, med utmärkt resultat. Erik och 

Inger tog även in en meriterad han-

hund från Irland, Broadbank Mint, som 

också lämnade utmärkta jakthundar.

På 1960- och 70-talet var det inte 

ovanligt att proffstränare startade andra 

uppfödares hundar på prov. Erik var en 

av dessa ”proffshandlers”, Hans Nilsson 

och Stig Malmberg var andra profiler 

som också tränade och startade andras 

hundar.

Jag minns de heta debatterna mel-

lan Erik och Hans när det gällde hund-

träning. Hans var av den gamla stam-

men och förordade tvångsapportering 

medan Erik, som på många sätt var pi-

onjär när det gällde modern hundträ-

ning, ansåg att en retriever av den rätta 

stammen absolut inte skulle/behövde 

läras apportering genom tvång. Eriks 

skola kom att bli ett rättesnöre för det 

stora flertalet av oss som tränade hund, 

jagade och startade på prov.

En annan stor profil i början på 

1970-talet var Stig Malmberg. Stig var 

en av landets absolut bästa hundförare 

och hundtränare under den här tiden 

och en ”påg” som vi nybörjare såg upp 

till och lyssnade på. Stig vann bland 

mycket annat retrievermästerskapet två 

gånger med sin tik Manymills Bounty. 

En annan ”påg” som hade stora fram-

gångar i början på detta decennium, 

var Gert Steineck med sin Herta, eller 

”Labban” som han kallade henne. Jag 

minns hur imponerade vi blev när Gert 

startade på ett prov på Skokloster. Gert 

skulle börja på vattnet och stod en bra 

stund tillsammans med oss och tittade 

på hundarna. När det så var Gerts tur, 

så stod vi något förvånade och väntade 

på att han skulle hämta sin hund. Men 

se det behövdes inte! Gert hade sagt åt 

Labban att ”bli” det vill säga ”stanna 

där du är” och han behövde bara vända 

sig om och ropa så kom hon släntrande 

genom skogen fram till startplatsen. 

Inga koppel här inte!

Den andra stora jaktlabradorken-

neln som startade i slutet på 1970-

talet var Willy Gustafssons Iliadens. 

Kennelns första avelstik Allez Isabelle 

var också efter Arrak. Den mest fram-

gångsrika kullen undan Allez Isabelle 

var H-kullen med hundar som Willys 

Nattens Black Diamond

Arrak

Kullsyskonen från Twigg’s - Chattanooga Choo Choo och Ain’t Missbehavin’.
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egen Iliadens Hersilia, Gustaf Nilssons 

Herakles, Lasse Hedmans Haimon och 

Yngve Holmlunds Harmonia. Det här 

var en mycket svårslagen kvartett, med 

Harmonia som den kanske mest lysan-

de stjärnan. Hon vann retrievermäster-

skapet 1986.

Allez Isabelle hade även en annan 

kull som kom att få stor betydelse, den-

na gång med importen Manymills Elec-

tron. I den kullen föddes bland annat 

Iliadens Kassiopeia (retrievermästare 

1987) som blev starten för en annan 

framgångsrik uppfödare av jaktretriev-

rar, nämligen Lars och Gunilla Lind-

blom med kennel Rockdove’s.

1970-talet kom att bli en explosion 

när det gällde antalet registrerade la-

bradorer i Sverige. Från 860 hundar 

1970 – en tiodubbling från 1960 – och 

med en topp 1980 då det registrerades 

4 145 stycken. Samma år registrerades 

endast ca 20–30 hundar av jaktstam. 

Detta bör ses mot bakgrund av att det 

2014 registrerades 2 228 hundar, va-

rav hälften är jaktlabradorer! Jag tror 

knappast att någon på åttiotalet anade 

den här utvecklingen/avvecklingen!?

Fanns det då inga andra hundar 

under 1970-talet som var framgångsrika 

provhundar och jakthundar? Jo, för-

visso! Så gott som alla ”dual purpose”-

uppfödare startade sina hundar på 

prov och ofta med god framgång. Jakt-

provschampions och dubbelchampions 

togs fram av ett flertal kennlar, men det 

skulle ta för mycket plats i den här arti-

keln att nämna alla. Jag vill dock fram-

hålla en hund som genom sina barn 

och barnbarn här i Sverige kom att få 

en mycket stor betydelse. Sandylands 

Mark, som rankats som Englands mest 

framgångsrika avelshane, finns med i en 

mängd stamtavlor, ofta i flera led, när 

det gäller 1970- och 80-talets jaktprovs-

champions. Några exempel: Nils-Olof 

Elfströms Benjamin (Lukas), Christer 

Nälsers Kamrats Conrad (Knuffen), 

båda vinnare av retrievermästerskapet, 

Knuffen dessutom två gånger. Hans 

Forsells Sorbus Corinna, Lasse Lillnors 

Birdland Rough and Smooth (Typen) 

och Lovely Lucia (Lussi) som ägdes av 

undertecknad. Några uppfödare måste 

dock nämnas. I norr fanns Majvor och 

Totte Näsmans kennel Älvgården, med 

flera jaktprovschampions. I söder hade 

vi Inge E-son Thoors kennel Kamrat 

och Bat Brulins kennel Puh. För dagens 

”fieldtrialare” kan det kanske vara kul 

att veta att några av dagens jaktprovsdo-

mare förde fram en Puh-hund som sin 

första SE JCH. Bland annat Lasse Lill-

nor, Anders Carlsson och jag själv.   

Intresset för den engelska field trial-

labradoren växte hos mig i slutet av 70-

talet, inte minst tack vare Gert-Olle Lind-

qvists trevliga reportage i Apportören 

från det årliga engelska championshipet 

och av kennel Twigg’s stora framgångar 

med användandet av engelska field trial-

hundar på sin tiklinje.

Det dröjde dock till 1981 innan 

Maggan och jag importerade Drakes-

head Svea från John och Sandra Hals-

tead. Året därpå tog Lasse Lindahl in 

en hane av kunglig börd, Sandringham 

Bluff, och kort därefter en tik från Dra-

keshead, moster till Svea, vid namn 

Drakeshead Faith. Dessa tre importer 

kom att på olika sätt lägga grunden för 

större delen av den nutida svenska jakt-

labradoraveln.

1984 föddes de första valparna ef-

ter Svea och Bluff, med prefixet Guns 

Choice och något/några år därefter 

kom ett par kullar efter Bluff och Faith 

under kennelnamnet Flaxdale. 

I den första kullen blev tre hundar 

jaktprovschampion och Ulf Göranzons 

Guns Choice Shotgun (Hilding) och 

min egen Guns Choice Poacher (Prif-

fe) vann också retrievermästerskapet. 

Priffe vann även det första Nordiska 

mästerskapet. Det var dock en tik ur 

den här kullen som kom att få störst 

betydelse för framtiden. Guns Choice 

Fetch It ägd av Anki Hamilton. Tiken 

hade sina tre första pris i elitklass och 

även ck på utställning, men förolycka-

des i en trafikolycka innan hon hann 

gå på sitt praktiska prov. Anki hann 

dock ta en kull på tiken och valet av 

hane blev Iliadens Haimon. Hundarna 

föddes upp under kennelnamnet Clas-

sical och kom att ligga till grund för de 

framgångsrika jaktkennlarna Searover 

(Lena Bratsberg-Karlsson och Anki 

Andersson), Sea-Croft (Birgitta Berna-

dotte), Streamlight’s (Lena Westerman 

och Karin Thunander) och Carmal’s 

(Anders Carlsson) med flera.

Flaxdale-hundarna i sin tur lade 

grunden till andra framgångsrika kenn-

lar som Lasse och Anna-Karin Hedmans 

Moormans, Sören Noréns Justlike, Ulf 

Kaunitz’ Skyfly och Lars och Gunilla 

Lindbloms Rockdove’s med flera. Ur 

Lasse Lindahls första kull vann tre hun-

dar retrievermästerskapet och sex styck-

Twigg’s Gadwall Duck
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en blev jaktprovschampion. De som 

vann mästerskapet var Flaxdale May-Fly, 

ägare Ulf Kaunitz, Flaxdale Blue-Dun 

med Lasse Hedman och Flaxdale Wes-

tern-Bee med Bertil Rohlin.

Det var dock inte alla som var lika 

entusiastiska som vi, utan många eta-

blerade uppfödare av dual-hundar såg 

jaktlabbarna som ”något som katten 

släpat in” och motsättningarna och 

tonläget var stundtals ganska högt. Vid 

retrievermästerskapet 1984 var vi några 

stycken som vid supén på kvällen fram-

förde en bejublad show, där vi drev 

med allt och alla.

Jag skrev och framförde bland an-

nat ”Jaktlabradorens egen visa” och 

kanske var det den som låg till grund 

för det delade championatet och den 

ökade numerären av jaktlabradorer i 

Sverige. Skämt åsido, så här går den.

Melodi: The girl from Ipanema 

(bossa nova). Eller som vi kallade den 

”The lovely bitch from Drakeshead”.

Lång i ryggen, smal om bena

Gula ögon mest det ena

Men hon markerar jätte bra ändå.

Smal om midjan, krok på svansen

Högsta fart hon har i dansen

Fläskstövaren tycks ju stilla stå

Här är hunden som showar på fältet

Utan massa och bilring runt bältet

Men hon passar ej utställningstältet

Där en Lady från pubarnas land

Delar ut sina gula små band.

Golden retriever
Även om det funnits någon enstaka kull 

tidigare kom rasen att introduceras i 

Sverige 1950. Pionjärerna var K.G. Zet-

terstén med kennel Borghälla och Ulla 

och Sune Nilsson med kennel Hede-

torpet. De första Borghälla-hundarna 

föddes dock med något undantag upp 

av Ulla och Sune.

1953 kom Borghällas Golden San-

ni till Askartorp och hon kom att bli 

grunden till Mona Lilliehööks kennel 

Apport. Året därpå hamnade av en 

ren slump även hanen Count Leo of 

Little Compton hos Mona. Båda hun-

darna hade bra jaktblod i ådrorna och 

när så Sanni parades med Count Leo 

1954 inleddes även den jaktliga eran 

för rasen. Ur den här kullen på sju 

valpar blev inte mindre än fyra cham-

pion, varav två blev rasens första jakt-

provschampions: Apports Ali och Ap-

ports Ambassadeur. Den förstnämnde 

ägdes och fördes på prov av Lambart 

von Essen, känd i jägarkretsar som tidi-

gare chef för Svenska Jägareförbundets 

Anki Hamilton och Guns Choice Fetch It.

Finalister vid Nordiska Retrievermästerskapet, på 80-talet. Lasse Johnsson med Guns 
Choice Poacher, Yngve Holmlund med Iliadens Harmonia och Willy Gustafsson med 
Iliadens Hersilia.
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jaktvårdsskola Öster Malma. Ett par år 

senare importerades tiken Stubbles-

down Begay från Mrs Olive Hickmott. 

Begay var parad i England med FTCH 

Stubblesdown Larry och nedkom med 

sex valpar. Kennel Stubblesdowns hun-

dar har haft stort inflytande på den 

svenska jaktaveln och kennelns hundar 

finns i stamtavlorna på flera av rasens 

jaktprovschampions.

Den första tik som blev jaktprovs-

champion kom från Hedetorpets ken-

nel och hette Hedetorpets Bijou. Bland 

många andra framgångsrika hundar 

från Ulla och Sune kan nämnas Hede-

torpets Effie som blev grunden till Eva 

och Jan Erikssons kennel Pickup. Jan 

hade stora framgångar på jaktproven 

på 1970- och 80-talet, bland annat med 

Pickups Hippie och inte minst med 

Hippies avkommor Pickups Davy och 

Dixie. Jag vet inte vilken av kennelns 

hundar som Jan och Eva sätter främst, 

men för mig personligen ser jag Davy 

som den mest lysande stjärnan. Näm-

nas kan väl också, för lite eventuell 

eftertanke, att Davy även hade ck på 

utställning. 

En annan kennel, som i första 

hand mest kanske förknippas med ut-

ställningsframgångar, är Ylva Brauner-

hjelms Sandemars. En studie i stam-

tavlorna avslöjar dock att det i Ylvas 

hundar fanns ett flertal framstående 

brittiska hundar med jaktblod. Ulla-

Britt Karlmanns Sandemars Laughing 

Doll var en av de hundar från kenneln 

som nådde de högsta meriterna på 

jaktprov. Men den hund som i inled-

ningen av Ylvas framgångsrika uppfö-

dargärning kom att ha kanske störst 

betydelse var ”Snurran” eller som hon 

hette i stamtavlan, Sandemars Azurra. 

En titt i Snurrans stamtavla vittnar om 

en mängd Stubblesdown-hundar och 

också field trial champions.

Precis som på labradorsidan fanns 

det en del dual purpose-uppfödare 

på 1970- och 80-talet som hade stora 

framgångar på prov. Den mest fram-

gångsrika är tveklöst Maud och Janne 

Törnbloms kennel Respons. Stamtiken 

Babars Tia med Apport- och Stubble-

downs-blod i stamtavlan kom att ligga 

till grund för en lång och framgångs-

rik uppfödning. Kenneln har fått fram 

inte mindre än fyra dubbelchampions 

(utställning-jaktprov) under åren. Den 

första var Respons Belåt-Ten och den 

senaste Respons Vinjet-Ten, som jag 

själv hade glädjen att få ge det tredje 

första priset i ekl för championatet.

I mitten av 70-talet gör en kvinna 

entré i uppfödarleden för jakthundar 

inom rasen. Jag skulle vilja kalla henne 

för den svenska jaktgolden retrieverns 

Grand Old Lady, Agneta Gudmund-

son med kennel Duvkullan. Genom 

importer av ”rena” field trial-linjer och 

en genomtänkt avel och ett gott samar-

Duckflight Dik-Dik

Kjell Bräster med Duvkullans Whimsey.

Agneta Gudmundson med Duvkullans 
Figaro.

Pickups Davy, höger. Standerwick Guy till vänster.
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bete med kennel Pickup skapar hon en 

ny era inom rasen i Sverige. Den ena 

fantastiska jakthunden efter den andra 

förs fram av Agneta själv eller av duk-

tiga valpköpare.

Från Agnetas egen uppfödning 

minns jag mest Duvkullans Geebee, 

Tissot och Figaro som hon ägde själv, 

samt Gert-Olle Lindqvists Fidelity, Gu-

nilla Wedeens Dukat, Lasse och Gu-

nilla Lindbloms Taransay och kanske 

den bäste av alla, Kjell Brästers Whim-

sey. Men som sagt, Agneta hade också 

flera framgångsrika importer. En av de 

första var Duckflight Dik-Dik och ett 

par år senare Mungo of Kenstaff och 

Rambler of Maar samt tiken Ardyle 

Spring. De två sistnämnda var föräldrar 

till Whimsey.

Genom Duvkullans Dukat förval-

tades jaktgolden av Gunilla Wedeen 

och kennel Doubleuse. Gunilla är väl 

den uppfödare i modern tid som betytt 

mest för golden som jakthund och hon 

och hennes valpköpare har fört fram 

mängder av jaktprovschampions.

Flatcoated retriever
Rasen introducerades i Sverige först 

1962, genom Mona Lilliehööks import 

Black Penny of Yarlaw, som Erik Eck-

hardt de Mant tränade och startade på 

prov. Några år senare importerades yt-

terligare några hundar och under en 

tioårsperiod hade registreringsantalet 

ökat till över 100 hundar.

I England hade rasen, från att vara 

kanske den vanligaste retrieverrasen 

kring förra sekelskiftet, nästan utar-

mats vid andra världskrigets slut. Några 

eldsjälar, bland annat Colin Wells och 

Doc Nancy Laughton, tog sig an den 

svåra uppgiften att försöka restaurera 

rasen från de knappa tiotal hundar 

man fann. Troligtvis skedde det också 

en del korsningar med labrador, då 

avelsbasen var mycket liten.

I Sverige växte intresset för rasen 

mycket snabbt och Flatklubben bil-

dades 1977. Om jag påstår att Sverige 

har Europas, ja kanske världens bästa 

flatcoated retriever ur ett jaktligt per-

spektiv, så tror jag att väldigt många 

håller med mig. Jag har sett flatcoats 

både i England och nere på kontinen-

ten och standarden där är enligt min 

mening inte lika hög som i Sverige. Jag 

vill också påstå att detta till stor del be-

ror på Sveriges motsvarigheter till Co-

lin och Nancy, det vill säga de som tog 

sig an och utvecklade rasen här i lan-

det, Stig Olsson och Ingemar Borelius. 

Naturligtvis fanns det många andra, 

men dessa båda herrar lade grunden 

dels till rasklubben, men de lade också 

grunden till den entusiasm och det syn-

sätt på rasen som apportör som däref-

ter präglat en mycket stor del av rasens 

trotjänare. De var också pionjärer till-

sammans med Gunnel Wahlström att 

ta hit engelska tränare. Peter Johnson, 

kennel Downstream, var en av de första 

och han åkte runt hela Sverige och höll 

kurser år efter år. 

Artikelförfattaren efter en historisk prestation, då han startade tre olika retrieverraser på 
samma prov och alla tre erövrade etta med HP i elitklass. 

Hovhills Tornadoman
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Flatklubbens mästerskap måste 

också nämnas. Finns det någon jakt-

hundsklubb i världen som kan samla 

över 450 hundar på ett rasmästerskap, 

och där man enbart prövar den jaktliga 

förmågan!? Även om rasen inte är lika 

jaktligt homogen som stammarna av 

jaktlabbe och jaktgolden är, så tycker 

jag att ovanstående siffror bekräftar att 

många uppfödare av rasen prioriterar 

den jaktliga förmågan. 

Den första hunden i rasen som 

fördes fram till jaktprovschampion var 

Puhs Frigga (Mardi) ägd av Ann Stran-

der (Edman). Hunden fördes på prov 

av Ann själv, men också av proffsträna-

ren Stig Malmberg. Mardi kom dock 

snart att få många efterföljare. Rasens 

storhetstid i jaktprovssammanhang var 

under senare delen av 1970-talet och i 

inledningen av 1980-talet. 

En av de absolut bästa hundarna 

under den här tiden var Ronny Johans-

sons Hovhills Gradely Lass, som vann 

retrievermästerskapet 1980 och 1982. 

Första gången fördes tiken av sin upp-

födare Stig Olsson, jag kommer ihåg 

det mycket väl för jag kom tvåa med 

min labrador Lussi. 1982 är jag gan-

ska säker på att Ronny startade henne 

själv. Året däremellan vanns RM också 

av en  flatcoat, som kom att bli en av 

rasens mest framgångsrika provhundar 

genom tiderna. O’Flanagan Free As Air 

(Fritte), ägare Tomas Gottvall, uppfö-

dare Lena Hägglund. 1983 var det dags 

igen, mästerskapet vanns åter av en 

flatcoat och jag var i högsta grad ”med-

skyldig” till detta. Jag hade fått äran 

som ganska ny domare att tillsammans 

med Stig Olsson och Curt Hjalmars-

son-Boström döma mästerskapet som 

det här året gick av stapeln i Västerbot-

ten. Till vinnare utsågs Lasse Sundelins 

Gunhills Cheiron, uppfödare Gunnel 

Wahlström. Det kom därefter att dröja 

fram till 1997 innan nästa flatcoat stod 

för samma bedrift genom Helena Mo-

lin Ericsons Gitthans Honey Buzzard.

Men för att återgå till Stig och Ker-

stin Olssons Hovhill-hundar, så var det 

inte bara ”Grädde å Glass” (Gradely 

Lass) som var framgångsrik. Stig och 

Kerstin hade flera hundar som stod sig 

väl på proven. Den första var en hane 

som kom från Per och Margareta Asch-

ans kennel Twinkle och hette Twinkle 

Forest Friend (Robin). Det var en ren 

slump att det blev en flat, ty någon har 

förtäljt mig att det var en golden Stig 

och Kerstin var ute efter hos familjen 

Aschan. Gunhills Galant Girl från Gun-

nel Wahlström kom något senare och 

därefter flera duktiga hundar med ken-

nelprefixet Hovhill.

Apropå hundar från kennel Twink-

le minns jag mycket väl, även om det är 

länge sedan (1978) när min gode vän 

och allt för tidigt bortgångne jaktkam-

rat Curt Hjalmarsson-Boström dömde 

Robins kullsyster Twinkle Flying Flair 

(Rultan) på en klappjakt på Eriksberg. 

Rultan ägdes och fördes av en av labra-

dorrasens grand old ladies, Bat Brulin. 

Tiken blev den enda godkända hun-

den av tre och erhöll därmed sitt jakt-

provschampionat.

Lena Hägglund och kennel 

O’Flanagan fick genom ”Fritte” ytterli-

gare ett par jaktprovschampions, varav 

O’Flanagan Maida’s Toblerone var den 

som jag sätter främst. 

Chesapeake Bay och Curly-
coated retriever
Trots relativt låga registeringssiffror un-

der åren har det ändå historiskt funnits 

en del riktigt duktiga hundar i båda 

raserna.

Vad jag känner till, finns det så här 

långt tre jaktprovschampions i rasen 

Chesapeake Bay retriever. Den första 

var Kjell Svenningssons Vättlestugans 

Hovhills Gradely Lass

O’Flanagan Free As Air (Fritte) och ägare 
Tomas Gottvall.

Vättlestugans Nanna, ägare Kjell Svenningsson



Nanna och den andra är Catharina och 

Kaj Lindströms Vättlestugans Cupido. 

Catharina och Kaj föder upp Chesa-

peake under kennelnamnet Double 

Coat’s. Den senaste kom från Gunilla 

Karlströms Uved’s kennel och hette 

Uved’s Jalapeno Pepper.

Curlycoated retriever och jakt kan 

skrivas i ett enda namn: Ringlets ken-

nel, ägare Kerstin Andersson och 

Bengt Gustafsson. Även om det finns 

flera uppfödare som meriterat sina 

hundar på jaktprov så är kennel Ring-

lets outstanding med rasens fem jakt-

provchampions.

Ringlets Rattling Breeze (Russin) 

blev den första curlyn i Sverige, ja i 

hela Europa, som erhöll jaktchampio-

nat. Några år därefter blev det dags 

för nästa hund att med den äran göra 

entré på provmarkerna, Ringlets Van-

quishing Gale (Steffi). Steffi parades 

med en hanhund från Nya Zeeland 

vid namn Toakaha Koru och nedkom 

med åtta valpar, varav tre erhöll titeln 

SE JCH. Ringlets Catchy Twister (Niki) 

var Kerstin och Bengts egen hund, lik-

som de två förstnämnda. Kullsyskonen 

Ringlets Coaly Storm ägdes av Kajsa 

Markusson och Ringlets Constant Wind 

av Eva Wiklund.

Del 2 följer i nästa nummer av Apportören

Fr vänster: Ringlets Vanquishing Gale, R Rattling Breeze, R Catchy Twister, d v s Steffi, 
Russin och Niki.
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Anteckning
Lasse korrigerar i efterhand: Det finns ytterligare en jaktprovschampion av rasen chesapeake bay retriever, nämligen Vättlestugans Karelia, ägare Staffan Birkegård.


